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Nos últimos anos foram publicados vários trabalhos, em língua
alemá, referentes ao tema máscaras sul-americanas náo-andinas, tais
como os de Hartmann (1967), Münzel (1971) e Zerries (1981).
Considerando a elabora~áo deste artigo como urna homenagem a
Karl von den Steinen e suas atividades no Brasil Central, seja lembrado
que o grande etnólogo alemáo interessou-se, diversas vezes, pelo significado das máscaras na regiáo do Alto Xingu, descrevendo su as formas e
seus aparecimentos com exatidáo, fazendo também indica~óes a respeito
de suas fun~óes. Entre as máscaras que viu e descreveu, encontravam-se
partes para a cabe~a feitas de material de caba~a:
/miga chama-se a dan~a na regiao do Batovi, cujo ornato festivo achamos em 1884
na casa-das-flautas da segunda aldeia dos bacairis... Lá havia caba~as pintadas, decoradas
corn penas coladas, abertas embaixo, das quais sobressaíam aves entalhadas de madeira; peles empalhadas de urna raposa-do-campo e urna lontra; urna grade de talos na qual estavam
sentadas, entre flocos de algodao, pequenas aves sanyassa; lagartos tran~ados de palha e
também duas pe~as de rnadeira em forma de espada, pintadas de preto e branco, representando cascavéis. - Além das caba~as recortadas circularmente, tudo era provido de espirais
de palha para o seu uso na cabe~a.

Em
•

Tradu~áo

rela~áo

a dan~a do peixe dos bacairis, von den Steinen men-

de Christl Brink.
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ciona igualmente máscaras de caba~: "Yatuka é o nome de urna dan~
de peixe; carregam-se peixes de madeira na ca~, preferivelrnente o
pacu preto e a matrinxá; confeccionam-se caba~s pintadas de cores
branco-preto ou preto-vermelho, molduradas por cabelos de bromeliáceas, representando ca~s de homens e mullieres".
Quando o próprio autor deteve-se na Montaña, no leste do Peru,
em 1968-1969, 1976 e 1978, viu o· uso das máscaras de caba~ entre os índios piros, xipibos e matsigencas1• Von den Steinen tinha um relacionamento muito especial com esta regiáo, pelo fato de ter contribuído para o
melhor conhecimento das tribos panos do rio Ucaiali, por seu Diccionario
Shipibo, publicado em 1904.
Algumas vezes Münzel aborda o tema das máscaras, e reproduz
várias delas no seu trabalho dedicado as cren~s dos camaiurás em pajés
e espíritos (1971). Ainda voltaremos a esse trabalho.
Zerries compilou e comparou, em 1981, as máscaras e os ídolos
náo-andinos de caba~a; assiin sendo, o material deste tipo de máscaras
apresenta boje um acervo bem organizado2•
Pretendemos, em seguida, dar algumas informa~óes novas sobre as
máscaras dos xipibos (no leste do Peru) e dos caxinauas, na parte leste
do Peru ou oeste do Brasil, para voltarmos no fun ao significado das
máscaras em termos gerais, mostrando, porém, alguns aspectos pouco
conhecidos.
Comecemos com as máscaras de caba~ dos xipibos3• Chamam-se yoshinshetan (ou yoshi-shrtá)4 , o que significa "o espírito com os
dentes". Como material usa-se a fruta cortada da cabaceira ( Crescentia cujete), masen, pintada de branco com argila ou vermelho com
urucum (Bixa. ore/lana.), ou também parcialmen.t e de preto. O narigáo
é sempre entalhado em madeira de balsa; os dentes sáo cortados da
caba~a. Para completar os trajes das máscaras, que facilmente ultrapassam a altura de um homem, usam-se vestimentas feitas com ·folhas
de bananeira, ou paus pintados de listas vermelhas, nitidamente guarnecidos por ganchos na parte superior. Durante a dan~ as máscaras
sáo encaixadas e amarradas com um fio de corda naquela constru~o
de folhas.
Quanto ao tipo de máscaras, trata-se de espíritos que vivem nas
l. Veja Baer (1974, 1979, 1981).
2. Utilizaram-sc neste trabalho também as publica~ de Kensinger-Rabineau (1975); Münzel (1971);
e Baer (1974, 1978, 1979).
3. Baer {1979, 1981) e Zcrries (1981).
4. A ortografía da palavra yoshi-shrtá é do Sr. Bruno lllius, M. A., que aprendeu a lfngua dos xipibos.

I
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Fig. 53. Noton-Vita, um xama dos xipibos e sua mulher Wisna, confeccionando duas máscaras de caba~a (yoshinshetan). Caimito, Leste do Peru. Wisna pinta urna das máscaras de caba\a. Foto:
Bruno lllius, M. A.

Fig. 54. O "espírito com os dentes" (yoshinshetan) , carregando um pau com gancho, agindo cm Caimito. Atrás da máscara (na margem superior da foto aesquerda), percebem-se duas meninas;
cm frente da máscara a alguma dist~ncia , os meninos. Poto: Bruno lllius, M. A.
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matas. Dizem que eram importantes no tempo "antes do dilúvio", mas
tinham morrido nas águas. A noite batiam nas árvores e comiam as aves
que haviam caído no cháo. Na época da seca viviam embaixo das árvores
de "lupuna", comas quais o xamá dos xipibos tem urna afinidade muito
especial5, e dirigiam-se, na época de chuva, para regióes mais altas, náo
atingidas pelas águas. Os espíritos assaltavam também seres humanos;
capturavam-nos com seus ganchos (veja, nas Figs. 54 e 56, os ganchos nas
vestimentas das máscaras). Colocavam os homens capturados em bolsas
enormes e os devoravam6 • Os espíritos masculinos perseguiam de preferencia mullieres xipibos, e os espíritos femininos, por outro lado, homens xipibos. Descrevem-se os yoshinshetan bastante delgados e magros; ·
possuem nariz muito grande, e sua denti~áo caracteriza-se por caninos
pontiagudos.
Bruno Illius teve a gentileza de me emprestar tres fotos que documentam a conf~áo e o uso das máscaras de caba~a em Caimito7•
Divergindo das ilustra~óes de máscaras yoshinshetan 8, até agora
publicadas, encontra-se também, entre as de Caimito, urna barba feita de
cabelos de mulher, colada com urna massa parecida com piche. A Fig. 53
mostraos dois confeccionadores de máscaras: Nótón-Vita (um xamá) e
sua mulher Wisna9, pintando as máscaras; a Fig. 54, o yoshinshetan (yoshi-shrtá), o "espírito com os dentes", que quase náo se ve no meio das
folhas de bananeira da vestimenta. O pau como gancho ergue-se a direita. Bruno Illius relata que as crian~as de Caimito respeitavam de fato
a máscara: "As duas me~inas na foto tinham logo percebido que Carlos
(o yoshi) nunca se virava, mas os meninos sempre se mantinham a boa
distancia, e quando urna vez um deles foi apanhado, gritou e chorou sem
parar"1º.
5. Karsten (1955:167, 169, 170, 172); Baer (1971:225-226); Meyer (1974:46-47); Illius (1983:44, 71).
6. Os espíritos dos piros, representados por máscaras (tsapanu, pahotko, xixiya), possuem igualmente
tais bolsas, aonde póem os homens capturados; também sao caracterizados como antropófagos;
veja Baer (1974, 1979).
7. Estas fotos correspondem as Figs. 53-55 do ensaio aquí apresentado.
8. Baer (1979, 1981); Zerries (1981).
9. Por carta, Sr. B. lllius faz as seguintes explica~s: "'A barba' que Wisna (...que fez as pinturas)
confeccionou com seus próprios cabelos cons~a em elemento novo, comparado com as máscaras
dos xipibos até agora publicadas. Os cabelos do pincel sao (como na pintura de ceramica) igualmente de cabelos de mulher. A 'barba' é colada com cerol, usado também no artificio de pontas de
flechas e para a veda~áo de vazamentos em canos... 'o recorte dos buracos para os olhos e dos espa~s entre os dentes demora entre duas ou tres horas..." Na Fig. 53 estáo os dois confeccionadores da máscara, e em.primeiro plano uma pe~ considerada inútil (sem dentes!).
10. Em rela~ao aos paus com ganchos, veja Fig. 56. A nota de B. Illius mostra claramente que as máscaras dos xipibos podem evocar tanto alegria como respeito e medo.

Fig. 55. Máscara de caba~a dos yoshinshetan
(xipibo). Foto: Angelika Gebhart
- Sayer, M. A.

Fig. 56. Duas máscaras dos xipibos (yoshinshetan), carregando paus com ganchos. Pucallpa. (As máscaras cncontram-se agora no Museu de Antropología de Basiléia.) Foto: Gerhard Baer.
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A Fig. 55 mostra Samuel, o genro de Wisna e Nótón-Vita, fazendo
urna boa demonstra~o da máscara.
O yoshinshetan vivia, como já foi mencionado, embabco das árvores
de "lupuna", provavelmente erp cavernas subterraneas11• O dono da "lupuna", o shono yoshin, figura como o mais poderoso espírito da floresta.
Com ele comunicam-se os curandeiros e bruxos dos xipibos, "quanqo bebem um chá feito da casca da 'lupuna' (shono bichi)" (Meyer, 1974:46).
Geralmente os xamás dos xipibos mantém contatos muito bons
com os espíritos das árvores12• Considerando o ~ato de que nosso "espírito com os dentes" vive, ou melhor, vivia embabco das árvores. de "lupuna", interessa saber qual seu relacionamento com o "dono da lupuna".
Sobre esta pergunta nada foi revelado ao autor, por enquanto. Considerando-se a afinidade dos xamás coma "lupuna", comos espíritos das árvores em geral, e dos espíritos das máscaras coma "lupuna", sobressai a
pergunta se o "espírito com os dentes", ou seja, a máscara correspondente, associa-se de urna maneira especial com o xamá. Este ponto leva-nos
diretamente a um outro exemplo, quer dizer ao do "espírito com os dentes" (yushin shetaya) dos caxinauas, que moram na parte leste do Peru e
oeste do Brasil, na regiáo das nascentes dos rios Purus, Embira e J uruá.
Em 1975, Kensinger e Rabineau (1975:153) reproduziram vários
tipos de máscaras de caba~a (gourd masks - "munti xetaya, literalmente,
'caba~s com dentes'", apud Zerries, 1981:174). As indica~óes sobre as
fun~óes das máscaras, que Zerries discute no seu trabalho, .dizem o se·
guinte:
Estas máscaras representam espíritos masculinos e femininos: muitas vezes, um par
de máscaras, um de cada sexo, é feito de urna só caba~. Somente os homens fabricam e
usam máscaras. A pessoa que usa uma máscara assume o papel do espírito que ela representa. Os caxinauas falam dele como yushin ikiki, ele está se tomando um espírito ou mayuxi.n ki, ele agora é um espírito. As máscaras sao usadas em cerimonias de fertilidade. Caba?S pequerias, transformadas em máscaras, podem ser pregadas nas vigas da casa para amedrontar crian?S mal-comportadas (Rabineau, le, apud Zerries, 1981).

O Museu de Antropologia de Basiléia adquiriu recentemente urna
máscara de caba~, coletada pela Sra. Dra. Barbara Keifenheim, de
Paris, (Fig. 57). Ela denomina a máscara como yushin shetaya, e diz expressamente que se trata de urna máscara de xamá: " ... a máscara é feita
•
11. Na América do Sul, na maioria dos casos, cavernas significam entradas para o interior da terra e
as.sim para o espa~ subtenineo; v. Roe (1982).
12. Karsten (1955:167, 169); Baer (1971:225-226)¡ Meyer (1974:46-47); Ulius (1983:44).

Fig. 57. Máscara de caba\a (yushin shetaya,
ou seja, munti xe1aya) dos caxinauas (Leste do Peru). Museu de
Antropología de Basiléia. Foto:
Peter Horner, MNk., Basi léia.
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Fig. 58. Máscaras de caba~a (sa'mentsi) dos matsigencas. Desenho: Mona Baer.
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de caba~, os cabelos sáo humanos, os 'dentes' um peda~ de carapa~ de
tatu, o nariz é formado com bui (urna mistura de resina de árvore e cera de
abelha), o mesmo acontecendo comas sobrancelhas. Todos os homens sabem fabricar estas máscaras, mas parece que só o xamá as utiliza"13•
A obsetva~o de B. Keifenheim, de que apenas o xamá usa a máscara de caba~a, é importante para nossa argumenta~o. Abre também
outras perspectivas em rela~o as máscaras dos matsigencas e ao respectivo documentário colecionado por nós. Foi Zerries (1981:176) quem, de
fato, já indicou que as máscaras dos matsigencas, chamadas ·de sa 'mentsi,
possivelmente seriam usadas (ou foram usadas antigl:lmente) no ritual
xamanístico.
Resumimos mais urna vez todos os fatos a respeito das máscaras
dos matsigencas: a expressáo sa 'mentsi forma provavelmente um conceito
comum para as mais diversas classes de espíritos, compondo-se de espíritos dos mortos, das matas e florestas. Neste sentido sáo comparáveis aos
yoshin dos xipibos, como os descreve Karsten.
Os sa 'mentsis vivem, antes de mais nada, nas matas e aparecem de
preferencia na época das chuvas. Tentam matar e comer gente, especialmente mullieres. Dizem que os sa'mentsis sáo "pessoas" (matsi'genka. ), ou melhor, espíritos mortos matsigencas, que vivem no fundo da lagoa ou do rio "Koka". Visitam o xamá (seripi'gari, isto significa "aquele
embriagado de fumo"), se ele os evoca cantando. As máscaras de abóbora ou caba~, cobertas por fora com cera ou argila, sáo "imagens" (imágenes) de tais sa'mentsis, que um xamá un1a vez evocou, depois do consumo de ayahuasca. Dizem ainda que os sa 'mentsis tem um canto: pacha 'kona, 'koka.haa~ 'ohaha',, o que significa "c~ba~a (gente?) das águas
de Koka...". Um informante nos disse que os "sa'mentsis náo vivem mais
nas águas de Koka, mas morreram".
Para complementar as máscaras, usam vestidos de algodáo (cushmas), levados igualmente por homens e mullieres matsigencas. As máscaras devem se apresentar em grupos de tres ou mais, nunca aos pares
( quanto a forma das máscaras de caba~a, veja Fig. 58).
Juntando todas as informa~óes, tem-se a impressáo de que a apresenta~o dos sa'mentsis, sob forma de máscaras (também de estatuetas
de madeira e argila), neutraliza de certo modo o perigo original dos
"espíritos dos mortos", que vem da profundeza das águas, como também
13.

Informa~

pcssoais (notas) da colecionadora, que, como etnóloga, tcm visitado diversas vezcs os
caxinauas, cm intervalos de alguns anos. Como Jean Langdon comunicou, por carta, K. Kensinger
duvida que as máscaras de caba~ dos caxinauas scjam máscaras de xamis propriamente ditas.

Fig. 59.

Crian~

matsigencas brincam com uma máscara de caba~a (sa'mentsi). Tigonpi'nia, Leste do
Peru. Foto: Gerhard Baer.
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do reino subterraneo14• As informa~óes dadas náo permitem conclusóes
muito amplas. Nunca se falou do uso das máscaras sa 'mentsi pelo xamá,
mas ternos um ponto de liga~o, pois os informantes dos matsigencas dizem que as máscaras foram modeladas por um xamá - ou por outros
matsigencas - após urna visáo causada pelo uso de ayahuasca.
Os espíritos (sa 'mentsis) podem ser realmente perigosos; sáo,
porém, inofensivos e até "bons" sob a forma de máscaras15• Isto explica
porque as crian~ brincam com máscaras sa 'mentsis (veja Fig. 59). As últimas reflexóes nos levam a pensar nas máscaras do Alto Xingu, que, há
cem anos, Karl von den Steinen viu e "descobriu" para o mundo científico.
- Colecionando máscaras das mais diversas tribos do Alto Xingu
(Figs. 60-64), recebi, no ano de 1955, em resposta aos meus insistentes
pedidos, informa~óes de que estas máscaras representam ou incorporam
os chamados mamaés, que trazem as vezes doen~s aos homens (índios);
quando aparece tal doen~, confecciona-se para a sua cura a máscara do
mamaé que a causou16•
Em 1971, Mark Münzel publicou sel:l trabalho sobre o "pajeísmo e
espiritualismo dos camaiurás" (Alto Xingu, Brasil)17• Nele explica que
existem, conforme as idéias dos camaiurás, mamaés "ferozes" e "mansos", quer dizer, espíritos antropom~rficos ou teriomórficos, que amea14. Baer (1981:~), também (1976-lm:105-106 e fig. 15-19).
15. Dados de tr& jovens informantes em 1igonpi'nia (1978).
16. Baer (1964:188-189, 193-194 e fig. 39, 40, 42, 43, 44). Também Münzel (1971:2.S9-U>O): "O que já
foi dito sobre a causa de doen~ leva a seguintc conclusáo: que os camaiurás nao parcccm conhecer a idéia de uma matéria que causa as docn~, mas creem em um poder - negativo e positivo
ao mesmo tempo - que se manifesta nos mamaés e cm qualquer objeto como doen~. Além da
simples climina~o do portador de docn~, através .da su~áo ou massagcm, tcm que transformar
este poder cm positivo. Como nlo se separam as fun~ do poder e do mamaé, tem que ocorrer,
pa~lclamcntc A suc~áo da matéria que causa a doen~, a metamorfose do
violento cm um
manso... Isto é o caso: dcpois da cura do docnte, confecciona-se a máscara do mamaé, rc&ponsável
pela docn~, qucr dizcr, criam-sc as condi~ para a dan~ com o mesmo, o que implica a sua
domesticafdo [grifo mcu], pois, normalmente, náo se dan~ com um mamaé furioso, menos ainda
... na aldcia" .
Salicnta-sc outro trecho (Münzel, 1971:295): "Máscaras para dan~. Trata-se da confec~o de
mamaé também por outras finalidades. Dcpois de ter superado a doen~, o pajé confecciona para
o curado (e para ele mesmo, se também estiver doentc, mesmo se for curado por outros) a imagem do mamaé responsável pela doen~, que tcm que ser pendurada na casa-das-flautas ou na do
curado, até que se joga fora, depois de estragada pelo tempo e por deseuido. As imagcns rcccbem
'vida' sendo pintadas ou a pintura sendo renovada; no mínimo uma parte da pintura tcm que ser
executada na casa-das-flautas".
17. Trata-se de aula inaugural de disserta~o na Universidadc Johann-Wolfgang Goethc cm Frankfurt. Este é o primeiro trabalho cicntificamcntc profundo sobre as eren~ de um grupo de índios
no Alto Xingu.

mama'
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o homem, e as vezes o matam e o comem, como também aqueles
que, depois de domados, o ajudam e o beneficiam. U-se literalmente em
Münzel (1971:120-121): "Resumii\do as defmi~es sobre osmamaés como
espíritos bons e monstros vencidos, chegamos aconclusáo de que um mamaé é um ser degradado, isto é, um ser que, antigamente temido pelo homem, mas depois domesticado, transformou-se em um espír'ito prestativo".
De resto, as cren~s que se ligam comos mamaés estáo estreitamente associadas com as do espirito dos mortos (ang) e dos vivos (ha.vahét). De acordo com Münzel (idem, p. 111 e ss.), parece que existem,
em parte, transi~óes flexíveis entre mamaé e ang, enquanto os dois conceitos se diferenciam. Os mamaés apresentam muitas vezes mortos ou
antecedentes: encontram-se entre eles também monstros parecidos com
o homem, chamados anhang-ú, que, allás, aparecem igualmente sob a
forma de máscaras, ou seja, máscaras de caba~ (idem, pp. 94 e ss., 112,
296-297).
Os camaiurás descrevem, segundo Münzel (idem, 122-124), o mamaé chamado anhang-ú da seguinte maneira:
~m

É um espírito selvagem do nieio das matas, onde assalta os homens, mata-os com
um tacape imenso e devora-os depois.
É, por outro lado, um espírito prestativo ao homem, mora na aldeia, na casa-das-flautas, onde também estao guardadas as máscaras anhang-ú, e quase "se mata" de tanto
trabalhar. Anhang-ú ajuda tanto no trabalho da ro~ quanto na constru~o de casas... (Nota: Homens, cujos rostos sao velados por máscaras anhang-ú, se encarregam do trabalho de
desmatamento ou cortam as átvores necessárias para a constru~o de casas, e as levam para
a aldeia. Lá os homens sao alimentados, mas a comida é colocada primeiro em frente das
máscaras anhang-ú).
Quando um camaiurá p0e a máscara e a roupa, que o deixam aparecer como
anhang-ú, imita o espírito no seu comportamento: gesticula amea~doramente, articula gritos surdos e altos, e persegue todos os moradores da aldeia, especialmente as crian~. De
vez em quando formula frases compreensíveis, como: "Devoro todos vods", "O dia todo
trabalhei na r~ agora estou oom fome, déem-me comida". Muitas vezes anhang-ú se_torna palha~, que grita calúnias e bobagens aparentes, que muitas vezes t8m a ver com a comida. Ele sai da casa-das-flautas sempre que tem fome e pede entáo comida nas casas18•

A cita~o mostra claramente que o anha.ng-ú é um ser ambivalente, que possui aspectos violentos e inansos. A comida oferecida sempre o
"amansa"; ela transforma o monstro em um ser pacífico.
Os mamaés domestieados s.e tornam espíritos que ajudam os homens, ou seja, "espíritos.prestativos". A transfigura~o do mamaé selva18. Veja também Zerrics (1981:178-179).

Fi~.

60-64. Adornos de cab~ para dan1J8, cm forma de macaco-cabcludo e macaco de meia-noitc, e
tres máscaras, que o autor colecionou cm 1955 na rcgiao das nasccntes do Xingu (P. Vasconcclos e P. Culuene) . 60. camaiurá¡ 61. iaualapíti ou meinácu; 62, 63 e 64. calapalo. Desenhos:
Christina Schaublin, MfVk., Basiléia.

Fig. 61.
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Fig. 62.
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Fig. 64.

Fig. 63.
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gem em mamaé manso, pelo oferecimento de comida, na aldeia, pelos
se~s moradores, corresponde, na sua estrutura, a fun~áo que o xamá (ou
. seja o "curandeiro", como disse Münzel) exerce como intermediário entre seu grupo e os espíritos. O xamá domina ou neutraliza os espíritos
perigosos, e assim transforma-os em espíritos prestativos19.
Aquí resulta, por si mesmo, um contato muito íntimo entre o xamá
sul-americano e os espíritos, sob a forma ou a aparéncia de máscaras da
América ~o Sul. O que o xamá consegue fazer ao nível individual, por
causa de sua for~ e seu poder especial ( domestica~áo de espíritos .amea~dores e sua transforma~o em espíritos pessoais de prot~o e ajuda),
a comunidade consegue através da conf~o das máscaras, e suas apresenta~óes em cerimonias rituais. Por meio da conf~o e apresenta~áo
das máscaras, o espírito, que é invisível, torna-se visível para todos os
participantes, e, além do mais, sua periculosidade é expulsa pelo oferecimento de comida humana, e pelo enquadramento numa forma tradicional20.
Por estes motivos, os xamás (ou curandeiros) participam freqüentemente da conf~o das má~ras e dan~m com máscaras,_como já foi
relatado diversas vezes21. Parece que a liga~áo entre o xamá e a máscara
19. Op. cit., p. 248: "A Juta constante do pajé para segurar no corpo o yenepütsdt [um mamaé numa folhinha de ouro) se compara com o esfo~ de manter sob controle os mamaés como seres mansos
na aldeia. F.stc paralelo justifica-se quando podemos provar que existe paralelamente ao yenepütsát um mamaé violento, como por exemplo o anhang-ú, isto é, que a incorpora~o do mamaé
representa tam~m uma domesticafáo". (grifo meu].
20. O ajuste a uma forma equivale, cstruturalmente, a uma domcstica~io. O que se tomo u forma concreta, por associa~io pcrdeu sua fo~ medonha e pcrigosa; nao é preciso mais ser temido. Comparando
xamá-máscara, veja Münzel (op. cit., p. 269: "0 bom pajé preferc trabalhar com outros, num ritual de
grupo, para o bem comum da aldeia (dan~ de máscaras, domcsti~o do mamaé)".
21. Veja Fig. 65, de Bolinder (1925, figura de capa), que representa um xamá dan~ndo com máscara.
Veja também o filme E 75 do Instituto do Filme Científico, Gottingen: Os Tucurinas (Brasil, AlliJ
Purus), Tratamento de Doenfas por Curandeiros, rodado em 1955 por Harald Schultz e comentado
por Vilma Chiara (1969). A autora relata que os tucurinas distinguem dois tipos de doen~s:
doen~ comuns como resfriados, dor de ca~, feridas e diarréia, assim como dores internas,
como febre, causadas por fo~ sobrenaturais, que podem ser curadas apenas pelo curandeiro
(1969:367).
A autora e seu marido "puderam observar o tratamento de vários tipos de doen~as mais ou menos
graves. Em ambos os casos a doen~a é sugada pelo curandeiro. Se a doen~a for grave, realizam-se
cerimonias especiais para a cura. Sáo pedidos cm socorro os espíritos humanos e de animais. F.stcs
tukurimés encamam-se nos curandeiros, que usam ncsta ocasiáo vestimentas especiais de ritual,
feítas de folbas de palmeira... Dois ou tres curandeiros podem participar dcsta cerim8nia de cura...
No come~, os curandeiros dirigem-sc ao plantíos nos arredores da aldeia, mas fora de vista. Lá
pócm as vestimentas rituais tWcurimés, feítas de brotos da palmeira jarina. Ao mesmo tempo reccbem os tukurimés chamados pelas mulheres, que espcram no pátio da aldeia. Algum tempo depois
entram na aldeia. Conforme o seu comportamento, pode se ver que cspírito de animal cada cu-
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(de espíritos) é muito mais estreita do que' se acredita até agora. Urna
das razóes, entre outras, para isso, pode ser que os relatórios etnológicos,
tratando dos xamás ou das máscaras sul-americanas, muitas vezes deixam
a desejar22.
,

Após ter enviado este artigo para publica~o, tomei conhecimento
de um trabalho de J. P. Chaumeil (1982:81):
Por ocasiao dos grandes rituais, os yaguas confeccionam com entrecasca roupas
e máscaras, que se supoe representarem animais da floresta ( on~ cervídeos, rapace), possíveis reencarna~oes de almas dos xamas [Fig. 56]. Sua participa~o no ritual deve ser compreendida como um ato propiciatório. Lá pelo fim das cerimonias, celebra-se urna dan~
mbayátatsu, "dan~ das almas com máscaras", no curso da qual os homens vestem as roupas
e identificam-se com os animais representados. Os yaguas pretendem que a forma e os motivos das roupas com máscaras sao calcados sobre aqueles das vestimentas mágicas, mbayatu
menasu, que os xamas recebem das miies durante seu noviciado, para se protegerem contra
os maleficios de outras pessoas (Fig. 57].
randeiro representa (vimos, por exemplo, a incorpora(jáo de um jaguar e de urna anta). Antes e
durante o tratamento, os curandeiros cheiram pó de tabaco.
Os curandeiros e as mulheres, que evocam os cspíritos, dan~m juntos no pátio da aldeia. De vez
em quando, se interrompe a dan~, quando um curandeiro visita um dos doentes... Entáo, o curandeiro suga com muita fo~a a parte do corpo onde o paciente sente as dores. Depois dirige-se a
um canto do pátio, senta-se num banco de casca de tartaruga, colocado lá de propósito, e faz
grandes esfo~s para vomitar. Vomitando, o curandeiro elimina a 'coisa' nefasta sugada, o dori,
que, por bruxaria, entrou no corpo do paciente e causou a doen~. O dori consiste em pedacinhos
de papel ou, em caso muito grave, cm um peda~o de resina transparente.
Nunca presenciamos os curandeiros, usando máscaras, mostrando o dori ao paciente, tampouco o
mostraram a n~. Por outro lado, se os cúrandeiros agiram, sem máscaras 'IUkurimés, em pacientes
s6 levemente doentes, most.raram cada vez o que conseguiram tirar do corpo deles. Como pudemos observar, o comportamento de todos os envolvidos nas ccrim6nias de curandería é totalmente
natural, e de modo nenhum extraordinário. Se, durante o tratamento dos doentes, o cu.randeiro
retira as tiras de grama da máscara, sua cara se distingue nítidamente, entretanto, csse fato, aparentemente, náo tem importancia. Urna vez a máscara do curandeiro caiu totalmente; foi-lhe colocada de novo por urna das mulheres, sem um si.na) de vergonha ... "
&ta longa cita(jáo é notável em muitos sentidos. Exemplifica de urna maneira impressionante a liga~áo entre xamá-máscara-cura de doen~as e a incorpora~io ( = domestica~io?) de espíritos antropomorfos e teriomorfos; ilustra também o papel da mulher cm tais rituais e mostra que o efeito, ou seja, a fun(jáo da máscara, náo muda quando se conhecc a identidade do seu portador.
Com rela~áo ao conteúdo do filme, veja ainda Schultz e Chiara (1955).
22. Veja Hartmann (1967), Lommel (1970), Pemet (1979:144-153). InstnatiVas, entretanto, sáo as pesquisas de Preuss (1926), que tratam da religiáo e assim também do uso das máscaras dos cágabas
no norte da Colombia. Mostram, de urna maneire convincente, que as máscaras dos cágabas serviam também para a "domestica~o " dos "demOnios", responsáveis pelas doeni;as, e com isso
serviam para a preven~áo ou para a cura de doeni;as. Segundo Preuss, as máscaras eram cópias
dos rostos dos demonios referidos (1926:74-75): "Deml>nios. Como já mostramos no exemplo do
demonio Zántana, o fim de cada Juta com tais demOnios é que entram a scrvi~ dos ~gabas, indicando eles mesmos a maneira da sua invoca?o, quer dizer, os meios nccCS5ários para evitar sua
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Fig. 65. "Pajé danc;ando com máscara" (índios icas, Colombia). Foto: Gustaf Bolinder (1925, foto de
capa). Trata-se, provavelmente, de urna dan~a do "pajé" em volta da cabana de um morto
(Bolinder, 1925:261). Segundo o autor (1.c), ele filmou urna cerimónia análoga em 1920.
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